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EDtTAt PREGÃO ETETRÔNtCO SRp N-o 028/2021- CPVSEMAP

1.1. O Município de Laranjal do Jari, do Estado do Amapá, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, sob a forma EIETRÔNtCA do tipo
MENOR PRÊçO, objetivando o registro de preços para futura e eventual aquisição de aquisiÇão de
MATERIAL PERMANENTE (móveis, equipamentos, eletrodomésticos e eletrônicos), para

atender as demandas das Secretarias da Administração Geral da Prefeitura de Laranjal do.Jari, de
acordo com as especificações e quantidades descritas no Anexo I deste edital.

1.2. A presente licitação será regida pela Lei ns 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto ne

10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n'8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto ne

7.746, de 05 de junho de 2OL2, da lnstrução Normativa SEGES/MP ne 03, de 26 de abril, de 2018,
atendendo orientação da Lei Federal 8.742 de O7 de Dezembro de 1993, da Lei Complementar n'
123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n' 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

2.1. A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando do Pregoeiro, com a

utilização de sua chave de acesso e senha no endereço eletrônico, data e horário abaixo
discriminados:

. tNÍcto oE RECEBTMÊNTO DAs PRoPosTAS: 2516/2021às o8hoomin - Horário de Brasília

. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08/072021às 08h15min - Horário de Brasília

.tNÍcto DA sEssÃo DE D|SPUTA DE PREÇOS: 08/0712021 às 09h3omin - Horário deBrasília

. TEMPO DA OISPUTA: a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e,

após isso, será prorrogada ãutomaticâmente pelo sistema quando houver lance ofertado nos

últimos dois minutos do período de duração da sessão pública, de acordo com o art.32, do Decreto
n.e 10.024, de 20 de setembro de 2019, por se tratar de modo de disputa ABERTO.

3.1. O Provedor do Sistema Eletrônico para este Pregão Eletrônico será o Banco do Brasil S/A,

através do site www.licitacoes-e.com.br, onde poderão ser acessados este Edital e seus anexos.

3.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer Íato superveniente que impeçâ a realização

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e locâl anteriormente estabelecidos, desde que não haia

comunicação em contrário informada pelo Pregoeiro.

4.1. Observado o prazo legal, o licitante poderá formular consultas por e-mail ou no próprio

sistema, informando o número da licitação.

4.2. As consultas serão respondidas no campo MENSAGENS, no link correspondente a este Edital

no site www.licitacoes-e,com.br.

4.3. Para esclarecimentos deste Edital, informa-se:
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1. DA UCITAçÃO

2. DO ENOEREçO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME

3. DO PROVEDOR DO §ISTEMA ELETRÔNICO UTITIZADO
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a) Endereço dâ Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari - AP: Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 -
Bairro Agreste - Laranjal do lari - Amapá - CEP 68.920-000.

b) Horário de atendimento ao público: 08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-Íeira.

c) Referência de tempo: Horário de Brasília/DF

d) Sites: www.licitacoes-e.com.br; www.lanrani a ari.ao.sov.br

êl Endereço Eletrônico; col.pmli@hotmail.com

5.1. Anexo I - Termo de Referência;

5.2. Anexo ll- Modelo de Proposta Comercial;

5.3. Anexo lll- Minuta do Contrato;

5.4. Anexo lV- Minuta da ata de Registro d€ Preço.

7.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta das Dotações abaixo:

Orgão/UG 02000 _ Gabinete do Prefeito

Ação 04.l22.OOO2:1002 - Equipamento para o Gabinete do Prefeito

Elemento de despesa 4090.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e material permanente

Fonte

Orgão/UG 03000- Procuradoria luridica

Ação 14.062.0006: 2006 - Manutenção da Procuradoria Juridica

Elemento de despesa 4490.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e material permanente

tonte 0010000

Orgão/UG 0500 - Comando d Guarda M unicipa I

Âção 06.182.0008: 2008 - Manutenção das atividades do Comando

Elemento de despesa 4490.52.00.00: 0010000 - Equipamento e material permanente

Fonte 0010000

Orgão/UG 07000 - Secretaria de Administração e Planejamento

Ação 04.122.0010: 1005 - Reestruturação da Secretaria de Administração
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s. ANEXOS

6. DO OB'ETO

6.1. A presente licitação tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de
aquisiÇáo de MATERIAL PERMANENTE (móveis, equipamentos, elelrodomésticos e
eletrôntcos), de acordo com as especificações e quantidades, conforme descrito no Anexo I deste
ed ita l.

0010000
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e Planejamento

Elemento de despesa 4490.52.00.00 - Equipamentos e material permanente

Fonte

orgão/UG 08000 - Secretaria de Finanças

Ação 04.123.0011: 1006 - Reestruturação da Secretaria de Finanças

Elemento de despesa 4490.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e material permanente

0010000

Orgão/UG 09210 - lnstituto Municipal de Agricultura e Abastecimento

Ação

Elemento de despêsa 4490.52.00.000: 0010000 - Equipamento e material permanente

Fonte 0010000

Orcão/UG 10000 - Secretaria de Meio Ambiente e Turismo

Ação 18.542.0015: 2021- Manutenção da atividades da SEMMATUR

Elemento de despesa 4490.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte 0010000

Orgão/UG 12000 - Secretaria de Obras e Serviços Publicos

Ação 15.451.0025: 2028 - Manutenção da SEINF

Elemento de despesa 4490.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte 0010000

OrCão/UG 15000 Secretaria de Transporte

Ação 26.L22.OO3O:2032 - Manutenção das atividades dâ SecretaÍia de
Transportes

Elemento de despesa 4490.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte 0010000

Orgâo/UG 16000 - Secretaria de Cultura

Ação 13.392.OO22:2059 - Manutenção da Sec. de Cultura

Elemento de despesa

Fonte

4490.52.00.00: 0010000 - Equipamêntos e Material Permanente

0010000

0010000

Fonte

20.605.0013: 2070 - Manutenção da Atividades do lmapa
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Orgão/UG 17000 - Secretaria de Desporto e Lazer

Ação 27.812.OO23:2057 - Manutenção da sec. de Esporte e Lazer

Elemento de despesa 4490.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e Materiâl Permanente

Fonte 0010000

7.2. Os recursos orçamentários para atender as despesas de exercícao futuro, serão alocadas no
exercício correspondente, de acordo com o orçamento, a previsão do PPA e em atendimento a Lei

Com plementar na LO!2Ocf.

8.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas âs exigências fixadas
neste Edital e q ue estiverem devidamente credenciãdos no site www,licitacoes-e.com.br

8.2. Estão impedidos de participar direta ou indiretamente deste certame as Empresas:

8.2.1 Reunidas em consórcio;

8.2.2 Estrangeiras que não funcionem no país;

8.2.3 Punidas com suspensão do direito de licitar e contratar;

8.2.4 Declaradas inidôneas ou impedidas para licitar ou contratar com a Administração Pública.

8.3. Dirigentes ou servidores Municipais, bem como aqueles relacionados conforme o art.9.s da Lei

ns 8.666/93.

8.4, Poderão participar as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preceitua o art.
48, l, da Lei Complementar n.s 123/2006, com a redação dada pela Lei Complementar n.e 147 /2OL4.

9.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1s, art.9.e do Decreto n.e 10.024/2019), obtidas
junto às Agências do Banco do Brasil S.A. para acesso ao sistema eletrônico no sítio g!4!Ll!d!ê!9C§:
e.com.br.

9.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsa bilidad e do licitante ou de

seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações

inerentes a este Pregão.

9.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transaçôes efetuadas em seu nome,

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do

órgão ou entidade promotora dâ licitação por eventuais danos decoÍrentes de uso indevido das

credenciais de acesso, ainda que porterceiros.

10.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da INTERNET, mediante

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

10.2. os trabâlhos serão conduzidos por servidor do Município de Laranjal do Jari-AP denominâdo

Pregoeiro, nomeado pelo Decreto ne 038/2021-PMU, mediante a inserção e monitoramento de

dados gerados ou transferidos para o aplicativo Licitoções-e, desenvolvido pelo Banco do Brasil S.A.,

f,r

constante no site www.li citac .com. br
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10.3, A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e

intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de
preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data € horário limite
estabelecidos no preâmbulo deste Edital.

10.4, Os dados para acesso devem ser informados no site: www.licitacoes-e.com.br, opção Acesso
ldentiíicado, observando data e horário limite estabelecidos.

10.5. É recomendável que os licitantes apresentem suas propostas com antecedência, não deixando
para cadastrálas no dia do certame. O sigilo das propostas é garantido pelo Banco do Brasil e

apenas na data e horário previstos para a abertura torna-se publicamente conhecidas.

10.6. Os interessados poderão anexar a proposta através da opção "Oferecer Propostas", em
arquivos no formato documento PDF, e o tamanho do arquivo não poderá exceder a 2 MB.

10.7. Caso o licitante disponibilize sua proposta através do aplicativo www.licitacoes-e.com,br. a

referida proposta não poderá conter nenhum tipo de informação (logomarca, CNPJ, nome do
representânte, telefone, endereço) que identifique a interessada, sob pena de desclassificação na

participação do certame licitatório.

10,8. O encaminhamento da pÍoposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às

exigências de habilitação previstas no Edital. A declâração Íalsa relativa ao cumprimento dos

requisitos de habilitação e proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.

10.9. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

10,10. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

10.11. Qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha,
para imediato bloqueio de acesso deverá comunicar imediatamente ao Banco do Brasil (órgão

provedor do sistema).

10.12. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação.

10.13. Não poderão participar desta licitação os interessados:

al proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação

vigente;

b) que nâo atendam às condições deste Edital e seu(s)anexo(s);

cl estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber

citaçâo e responder administrativa ou judicialmente;

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9e da Lei ns 8.666, de 1993;

e) que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou

liquidaçâo;

0 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

11.1. O certame será conduzido pelo PreSoeiro, que terá as seguintes atribuiçóes

a) coordenar o processo licitatório;

11. OO REGUTAMENTO OPERÂCIONAt DOCERTAME
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b| receber, examinar e decidir as impugnâções e consulta ao edital, apoiado pelo setor responsável
pela sua elaboração;

c) conduzir a sessão pública na internet;

dl verificar a conformidade da proposta de preços com os requisitos estabelecidos no instrumento
convocatório;

el dirigir a etapa de lances;

f) verificar ejulgar as condições de habilitação;

g) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhado à autoridade competente quando
mantiver sua decisão;

h) indicar o vencedor do certame;

il adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

il conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

k! encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

12.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
PÍegoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço col.pmli@hotmail.com.

12,2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de (02) dois diâs úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do termo de reÍerência e dos anexos.

12.3. Até 03 (três) dias úteis antes da data desi8nada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.

12.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail col.omli@hotmail.com.
ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 - Bairro
Agreste - Laranjal do Jari - Amapá - CEP 68.920-000.

12.5. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.

12.6. Acolhida a impugnação, será deÍinida e publicada nova data para a realização do certame.

12.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

12.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pela pregoeiÍo, nos autos do processo de licitação.

12.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vinculãrão os
participantes e a administração.

12.10, As impugnações protocoladas intempestivamente não serão levadas em consideração.

12.11. As alterações do Edital que, inquestionavelmente, afetarem a formulação dâ proposta, serão

informadas para todas as licitantes que retiraram o Edital e divulgadas pela mesma forma que se

deu o texto original, reabrindo-se o ora2o inicialmente estabelecido. Do contrário, serão mantidos a

data e horário da sessão.

t;:1.
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13.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para ab€rturâ da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

13.1.1. Solicita-se dos licitantes que os documentos de habilitação que nâo puderem ser
conferidos eletronicamente, via internet, sejam encaminhados, preÍerencialmente, sob a forma
de autenticação eletrônica digital, afim de que seja comprovada a veracidade desses com maior
celeridade.

13.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

13.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1-o da LC ne 123, de 2006.

13.4. lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

13.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

13.5. Não será estabelecida, nessa etapa do cename, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realizaçâo dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.

13.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão d isponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.

14.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e local indicados neste Edital.

14.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não

estejam em coníormidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis,
ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de ReÍerência.

14.3. Não indicar no cadastro da proposta eletrônica no Licitaçôes-e qualquer tipo de caractere

especial identiÍicador da empresa para fins de garantia do anonimato da fase competitiva.

14.3.1. A proposta enviada ao sistema em arquivo anexo pod€rá ser identificada.

14,4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

14.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fasê de âceitação.

14.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.

14,7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os

licitantes.
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14.8. lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

14.9, A disputa ocorrerá pelo valor TOTAI do ltem.

14.9.1. lnformamos que o sistema do Banco do Brasil identifica "item" com a nomenclatura
"lote".

14.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

14.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e

registrado pelo sistema.

L4.12. O intervalo mínimo de diferença de valores êntre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediáÍios quanto em relação à propostâ que cobrir a melhor oferta deverá ser de
RS 1,00 (hum)real.

14.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)

segundos e o intervalo entre lânces não poderá ser inferior â três (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

14.14. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em
que os licitantes aprêsêntarão lances públicos e sucessivos, com pÍorrogações.

14.15. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance oÍertado nos últimos dois minutos do período

de duração da sessão pública.

14.16. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

14.17. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública

encerrar-se-á automaticamente.

14.18. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública

de lances, em prol da consecução do melhor preço.

14.19. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

14.20. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. O licitante somente poderá

oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofeÍtado e registrado pelo sistema.

14.21. Ao formular seu lance, o licitante deverá evitar que o valor unitário e total extrapole o

número de duas casas decimais após a vírgula (casa dos centavos). Caso isto ocorra, o Pregoeiro

estará autorizado a ad.judicar o item objeto desta licitação, fazendo arredondamentos a menor, no

valor unitário.

14.22. O Pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da

etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo pregoeiro,

acêrca da aceitação do lance de menor valor.

14.23. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, os licitantes deverão acompanhar a etapa de

Aceitacão, permanecendo "on-line" para a resposta de dúvidas por parte do Pregoeiro, bem como

eventual negociação de valores. Nesta etapa o sistema disponibiliza a possibilidade de um "chat"
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bilateral.

14.24. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes paÍa a recepção dos lances.

14.25. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatÍo
horas da comunicação do Íato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.

14.26, Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

15. DO ÍRÂÍÂMÉÍIITO DI'ERENCIADO ÀS EMPRESAS ENqUADRADAS COMO MICROEMPRESA - ME E

EMPRESA DE PEQUEiIO PORIÉ - EPP

15.1. Será observado e assegurado tratamento diferenciado concedido às Microempresas - MÊ e às

Empresas de Pequeno Porte - EPP na participação em certames licitatórios deste Município de
Laranjal do.lari, conforme determina a Lei Complementar n.e 123 de 14 de dezembro de 2006, em
especial o previsto nos artigos 43 a 45 e a Lei Complementar n.e L41 de 07 de agosto de 2014.

15.2. A utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n.e 723/2M poÍ licitante que
não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame,
sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com o
Município de Laranjal do Jari, nos termos do ltem - SANçÕES.

15.3, Será desclassificada/inabilitada a empresa que fizer uso dos benefícios concedidos às

Microempresas - ME e às Empresas de Pequeno Porte - EPP por ocasião de participação em
certãmes licitatórios deste Município, quando houver ultrapassado o limite de faturamento
estabelecido no art. 3s da Lei Complementar ne 123 de 14 de dezembro de 2006, no ano fiscal
anterior, caso usuírua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na referida lei.

15.3.1. A utilização indevida dos beneÍícios concedidos pela Lei Complementar n.e lzrl2ffi
configura fraude ao cêrtame, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com
o Município de Laranjal do Jari, nos termos do ltem - SANçõES.

15.4. As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, por ocasião da participação €m
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

15.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo dê

05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme dispõe o art.
43, § 1e da Lei Complêmentar n.e 723/2ú6, com a redação dada pela Lei Complementar n.e

747 /2074;

15.6. A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei ne 8.666, de 21 de junho
de 1993, sendo facultado à Administração convocaÍ os licitantes remanescentês, na ordem de

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

15.7. Será assegurado como critérío de desempate a preferência de contratação para as

Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, conforme esclarecimentos abaixo:

a) Entende-se por empate aquelas situações em que âs propostas apresentadas pelas

Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento)

h.- lÍ ,<*y
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superiores à propostâ mais bem classificada;

b) Nesta modalidade, o intervalo percentual supracitado será de até 5% (cinco por centol superior
ao melhor preço.

15.8, Para efeito do disposto no art.44da Lei Complementar n.e L23/2OO6, ocorrendo o empate,
proceder-se-á da seguinte forma:

| - a Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que

será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

ll - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso ldo caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na

hipótese dos §§ 1e e 2e do art.44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito;

lll - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1e e 2e do art.44 desta Lei

Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identiÍique aquela que primeiro poderá

apresentar melhor oferta.

15.9. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da Lei, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vêncedora do certame.

15.10. O disposto no artigo 45 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

15.11. No caso desta modalidade, a microempresa ou emprêsa de pequeno porte mais bem
classiÍicada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos
após o encêrramento dos lances, sob pena de preclusão.
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15. DAs PROPOSTAS

16.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágraÍo único do art.7e
e no § 9s do art. 26 do Decreto n.a 10.024/201.9.

16.2. A licitante que ofertou o menor preço deverá formular e encaminhar a Comissão Permanente
de Licitação - CPL, no prazo de 02 (duas) horas, sua proposta por escrito, em conformidade com os

lances eventualmente ofertados, devendo estar de acordo com a especificação constantes do Termo

de Referência, Anexo l, e modelo de proposta, Anexo Il, deste Edital, e conter, ainda, os seguintes

dados:

al PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNlMO, 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data marcada para a

abertura da presente licitação. Em caso de omissão, considerar-se-á aceito o prazo citado nesta

alínea.

b) PREÇO UNITÁRlO E TOTAL PARA O OBJETO LICITADO, fixo e irreajustável, limitado a 02 (duas)

casas decimais, numérico e por extenso, expresso em moeda nacional;

c) DECLARAÇÃO no corpo da proposta, de que o preço ofêrtado inclui todos os custos e despesas

inerentes ao objeto licitado, tais como: taxas, fretes, impostos, seturos e tudo mais que possa

influir direta ou indiretamente no custo do fornecimento do objeto licitado. A falta de manifestação

implicará em declaração de que todas as despesas já estão inclusas.

d) RAzÃo soclAL, ENDEREÇo, telefone/fax, número do CNPJ, banco, agência, número da conta-
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corrente;

16.3. O encaminhamento das propostas pressupõe o conhecimento e atendimento de todas as

exigências contidas no Edital e seus anexos.

16.4. A empresa será Íesponsável por todas as transâçóes que forem eÍetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas pÍopostas e lances.

16.5. A proposta de preços deverá ser elaborada em conformidade com o Modelo de Proposta
Comercial - Anexo ll do Edital e observando as exigências contidas neste instrumento convocatório,
sob pena dedesclassificação.

16.6. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional pelo sistema €letrônico, a licitante
deverá preencher as informações no Campo "lnformações Adicionais" ou anexá-las no campo
apropriado do sistema do Banco do Brasil, sob pena de desclassificação e neles deverão estar
inclusas todas e quaisquer despesas, salários, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários,
fardamento, materiais utilizados para a prestação dos serviços, tributos diretos e indiretos
incidentes sobre o objeto licitado.

16.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta inicialmente apresentada,
salvo nos casos de a.iustes de valores, após o encerramento da etapa de lances, se houver.

16,8. O Licitante vencedor do certame poderá apresentar com a sua proposta de preços a

PLANIIHA DE CUSTO, contendo composição clara do preço, todos os insumos, encargos em geral e

lucro em relação ao preço final.

17,L. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREçO

ofertado pelo valor total do item (valor unitário x quantidade).

17.2. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do
preço em relação ao preço estimado para a contratação, estipulado dentro dos preços apresentados
no mercado, constante no Termo de Referência, em segundo lugar observará a habilitação da

licitante conforme disposições do Edital.

17.3. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente e na ordem de classificação,
até a apuração de uma proposta que atenda o Edital.

17.4. ocorrendo a situação a que se refere o subitem acima, o Pregoeiro poderá negociar com a

licitante para que seja obtido preço melhor.

17.5. Uma vez aceita a proposta quanto ao valor e ao objeto, e verificado o cumprimento dos

requisitos de habilitação, o Pregoeiro anunciará a licitante vencedora.

17.6. A ata da sessão pública do pregão será disponibilizada na internet, imediatamente após o

encerramento da sessão pública,

17.7. Constatado o atendimênto às exigências do Edital e verificada a regularidade dos atos
praticados pelo Pregoêiro, a autoridade competente registrará no sistema, a homologação do

Pregão.

17,8. O desatendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento da

proponente, desde que sejam possíveis: a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua

proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão.

17.9. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante

despacho Íundamentado, registrado êm ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia

17. DO JUI.GAMENTO OA5 PROPOSTAS



-JI Tq[-

PREFCITURA MUNICIPAT OE I.ARAÍ{JÂL DOJARI
SECRETARIÂ MUNICIPAI. OE AOMINISTRAçÃO E PLAÍ{E.'AMENTO

Equipe dê P.rtão

l{5

c. tÍ

para fins de habilitação e classificação

18.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao sêguinte cadastro:

18.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa lurídica do Tribunal de Contas da União (https://ce rtidoes-
apf .aoos.tcu.eov,brl).

18.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada, em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à quãlificação econômica financeira e habilitação
técnica.

18.3. Havendo a necessidade dê envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já âpresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena

de inabilitação.

18.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade
do documento digital.

18.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

18.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da

matriz.

18.7. Serão aceitos registros de CNPI de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessascontribuições.

18.8. Ressalvado o disposto no item 18.2, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documêntação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

18.9. DECTARAçôEs

a) Declaração de Atendimento aos Requisitos dêste Edital, conforme disposto no lnciso Vll, art.

4.e da Lei n.e 10.520/2002, nos termos abaixo:

MODELO DE DECLÂRAçÃO - ATENDIMENTO AOS REqUISITOS DO EDITAT

lnciso Vll, art.4e da Lei n.p 10.520/2002
pREGÃO ETETRôNtCO n.e ____J2O2t

(nome da emoresa) , CNPI n.s sediada à (endereco comoleto), declara sob as penas

da lei que possui todos os requisitos exigidos no Edital de Pregão Eletrônico n.eJ2O2O, para a habilitação,
quanto às condições de qualiÍicação jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal,

DECIARANDO, ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante
do Edital ensejará aplicação de penalidades à declarante.

Local e data
Nome / número do C.P.F do Declarante ou Representante Legal da Empresa

(Assinatura) carimbo do cNPJ

(

18.



lls t6
..-lr Àgtr' í.x

\r,- lÍ *"PREFEITURA MUI{ICIPÂL OE LARAI{IAI. OO IÂRI
SEcRETARta MuNtctpat DE ÂoMtNtsTRÂçÃo t ptaflEtÂM€NTo

tqulpê dê Prêgão

\i1.',

bf Declaração de não utilização de mão de obra infantil em cumprimento ao Decreto n.a 4358/Q2
e ao lnciso XXXlll, do Art. 7e da CF, nos termos âbaixo:

MODÊI.O DE DECLARAçÃO _ NÂO UTILIZAçÃO DE MÃO DE OBRA
TNFANTTL pREGÃO E161s6X;çg n. e_____J2021.

(nome da emoresal inscrita noC.N.P.J. n.9 por intermédio de seu representante ie8al
o(a) Sr.(a) portador{a) da Carteira de ldentidade ns órgão expedidor- e do CPF ne

DECIARÂ, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei ns 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n.s 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de
aprendiz O Observação: em caso afirmativo, assinêlar a ressalva acima.

Local ê data
Nome / número do C.P.F do Dêclarante ou Representante Le8al da EmpÍesa

(Assiratura)

18.10. HABTLTTAçÃO JURÍOrCA

al No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial dâ respectiva sede.

bl No caso de sociedade empresária: ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor),

devidamente re8istrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso

de sociedade por açôes, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais

administradores, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela lunta
Comercial ou pelo Registro civil das Pessoas Jurídicas, conÍorme o caso, que comprove a condição

de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 39 da lnstrução Normativa nq

36, de 02 de março de 2017, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNCRC.

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão

competente, quando a atividade assim o exigir.

0 RG e cPF do representante legal da Empresa (Cópia)

18.I1. DA REGUTARIDADE FISCAL E TRÂBATHISTA

a) lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Mínistério da Fazenda;

bl Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Con.iunta Positiva, com efeitos de Negativa de Débitos

relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União expedida conjuntamente pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),

conforme a Portaria PGFN/RFB n.e 1.751, de 02 de outubro de 2014, abrangendo as contribuições
previdenciárias;

cl certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de serviço - cRF, emitido pela

Caixa Econômica Federal;

d) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda

ESÍADUAL da sede do licitante;

êl Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positivâ com Efeito de Negativa com a Fazenda

MUNICIPAt da sede do licitante;
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fl Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Íítulo Vll - A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.e 5.452, de 1s de maio de 1943.

18.11.1. As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, por ocasião da participação
em certames licitatórios, deverão apÍesentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

18.11.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo

de 05 Ícincol dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme dispóe o art.
43, § 1s da Lei Complementar n.s L2312cf,6, com a redação dada pela Lei Complementar n.s

74712074;

18.11.3 A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei ns 8.666, de 21 de junho

de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

18.12. QUALTFTCAçÃO eCOrÔrrItCe r FTNANCÊrRA

a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório de Distribuição da sede da

licitante, expedida nos últimos 30 (trinta) dias que anteceder a abertura da licitação, salvo se

consignar no próprio texto data de validade diferente;

18.13. QUAUFTCAçÂO TÉCNTCA

a) Atestado (s) de capacidade técnica, Íornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprove(m) o fornecimento semelhante ao objeto desta licitação em termos dê

características técnicas e quantitativo correspondent€ à proposta formulada. Nos atestados devem
estar explícitos: a empresa quê está fornecendo o atestado e o responsável pelo sêtor
encarregado do objeto em questão.

a.ll A empresa poderá apresentar mais de um atestado de capacidade técnica a fim de

comprovar a sua aptidão para a execução do objeto dâ licitação.

19.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma

imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

19.2. O prazo para maniíestação sobre a intenção de interpor recurso será aberto pelo Pregoeiro,

durante a sessão, na fase de habilitação.

19.3. Será concedido à licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 03 (três)

dias para apresentação dos memoriais, os quais deverão ser enviados por meio êletrônico, havendo

campo específico para esse fim no site www.licitacoes-e.com.br.

19.4. Os demais licitantes, caso haja interesse, poderão apresentar seus memoriais também por

meio eletrônico, no prazo de 03 (três) dias a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes

assegurada vista imediata dos autos.

19.5. A fâlta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de

recurso, ficando a Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

19.6. o recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

19.7. o acolhimento do recurso importará a invâlidação apenas dos atos insuscetíveis de

,@
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aproveitamento.

19.8. Caberá à autoridade competente decidir os recursos contra ato do Pregoeiro, quando este
mantiver sua decisão.

19.9. Os autos do processo permanecerâo com vista Íranqueada aos interessados na sala da
coMrssÃ O PERMANENTE DE TICITACÂO Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 - Bairro Agreste -
Laranjal do Jari - Amapá - CEP 68.920-000..

19.10. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o pregoeiro
adjudicará o objeto e a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

20,1. Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro fará a adjudicação do lote ao licitante vencedor,
após o que encaminhará à autoridade competente para homologação da licitação.

20.2. Havendo recurso, após deliberação sobre o mesmo, a autoridade competente fará a

adjudicação do objeto, homologando em favor do licitante vencedor.

20.3. 5e o adludicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não apresentar
situação regular no ato da assinatura do contrato, estará sujeito às penalidades previstas no ltem -
DAS sANçÕES. Neste caso, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação dos
proponentes, observada a ordem de classificação, até apuração de uma que atenda ao Edital, sendo
o respectivo proponente convocado para negociar redução do preço ofertado e, se for o caso,

celebrar o Contrato.

21.1. Os fornecedores que forem adjudicados serão convocados para formalização contratual e as

obrigações assumidas deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as condições
avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas consequências de sua

inexecução total ou parcial.

21.2. O documento de que trata o subitem anterior terá caráter convocatório e será emitido em 03
(três) vias, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data de convocação para

assinatura.

21,3, Os prazos, as quantidades, a forma de realização, de recebimento, de aceite e as demais

condições de execução do objeto serão definidos na Ordem de Serviço e neste Edital e seus anexos.

21.4. Não será aceito o fornecimento que não tenha sido autorizado, ou que, por qualquer motivo,
não esteja de acordo com os termos e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

21.5. No caso de desconformidades no fornecimento, local de entrega, aceite e recebimento, a

Contratada deverá sanar a irregularidade dentro do prazo que for êstabelecido ou apresentar
recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da notificação, cabendo ao órgão
participante a solução definitiva da questão.

21.6. Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposiçóes

contidas nos arts. 73 â 76, da Lei 8.666193. A Secretaria Municipal de Administração e

Planejamentorejeitará, no todo ou em parte, a execução do ob.ieto em desacordo com as condições

estabelêcidas neste Termo de Referência e no lnstrumento Contratual.

21.7. Durante a vigência do contrato, o fornecimento será acompanhado e fiscalizado por servidor
nomeado através de portaria, devendo manter elevado o padrão de qualidade dos serviços e

frequente contato com o preposto da contratada, para solução de eventuais problemas e / ou

(
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esclarecimentos;

21.8. O servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização anotará em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos materiais contratados, determinando de
imediato o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

21.9. A Secretaria solicitante registrará todas as ocorrências relacionadas com a execução do
objeto, devendo ainda:

al Atestar as notâs fiscais correspondentes à execução do objeto contratual;

b) Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, têmpestivamente, todas as providências nêcêssárias
para a boa execução do objeto contratual;

c) Emitir pareceres em todos os atos da Administração, relativos à execução do objeto e, em
especial, na aplicação das sanções estabelecidas;

d) Fiscalizar a execução do objeto contratado, de modo que sejam cumpridas integralmente âs

condições estabelecidas;

el Determinar o que for necessário à regularização de faltas verificadas;

f) Sustãr os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer
descumprimento do Termo contratual;

g) Registrar as ocorrências havidas, firmado juntamente âo preposto da CONTRATADA;

21.10.O contrato porventura firmado terá como gestor(a) servidor nomeado através de portaria.

21.U. As decisões e providências que ultrapassem a competência desses servidores ou comissão
deverão ser solicitadas ao seu superior, em tempo hábil, visando às medidas convenientes.

21.12.A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou redurirá â responsabilidâde da
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.

n
22.1. O pagamento decorrente da aquisição ob.ieto desta licitação será realizado após liquidação da

despesa, por meio de crédito em conta-corrente indicada pela CONTRATADA, em prazo certo de

acordo com a ordem cronológica estabelecida pelo art. 5s da Lei n.e 8.666/93, após a apresentação
da Nota Fiscal, contados da data de sua liquidação, desde que acompanhada do atesto dos serviços
deferido pelo fiscal da contratação;

22.2. o pagamento será efetuado após empenho e liquidação da despesa por meio de crédito em
conta-corrente indicada pelo licitante(s) vencedor(es), no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos,
mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo Contratante.

22.3. o servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na nota

fiscal/fatura, deverá devolvê-la à contratada para que sejam feitas as correções necessárias.

22,4. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, acompanhado da Nota Fiscal,

atualizações das certidões, que na ocasião estiverem vencidas, quais se.iam:

a) Regularidade para com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

b) Certidões negativas de débitos ou Certidão positiva com efeito de negativa para com as

Fazendas ESTADUAL E MUNICIPAL da sede da licitante;

c) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa de Débitos

relativos a Tributos Administrativos pela Secretaria da Receita Federal (5RF) e a inscrição em Dívida

Ativa da União junto à Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), emitida pela Secretaria da

( fÍ
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Receita Federal, abrangendo as contribuições previdenciárias;

d) Cêrtidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

\s/
22.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência na documentação
solicitada nos itens anteriores, bem como enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
Íinanceira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

22,6. Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal por culpa da contratada, o
prazo de 30 (trintal dias reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação, desde que
devidamente sanado o vÍcio.

22.7, Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer
obrigação por parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção
monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato.

22.8. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

22.9. O preço será fixo e não sofrerá reajuste.

22,10.O Município poderá deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela Contratada;

22.L,..Para efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efetivamente
fornecidos.

23,1. A empresa detentora do Registro de Preços ficará obrigada a substituir, imediatamente, os

itens da licitação que vierem a ser recusados por outros que atendam as exigências do ob.jeto deste
Termo;

23.2. A empresa ficará obrigada a substituir os itens rejeitados, no prazo máximo de 48 (quarenta e

oito) horas, independentemente da aplicaçâo das penalidades cabíveis, sem ônus para a Secretaria
Gestora;

23,3. Nenhum fornecimento poderá ser executado sem a Ordem de Fornecimento emitida pela

Secretaria GestoÍa;

23.4. No caso de desconformidades nos fornecimentos, aceite e recebimento, o beneficiário do
Registro de Preços deverá sanar a irregularidade dentro do prazo que for estabelecido ou apresêntâr
recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento da notificação, cabendo as secretarias
solicitantes â solução definitiva da questão;

23.5, Os produtos fornecidos pela empresa detentora do Registro de Preços estará sujeito à

aceitação pela Secretaria Gestora, quando solicitado por esta, a qual caberá o direito de ÍecusaÍ,

caso o mesmo não esteja de acordo com o especificado neste Termo.

24.1. OEVERES DO PROPONENTE qUE TENHA SEU PREçO REGISTRADO

24.1.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Empresa deverá:

a) fornecer os produtos dentro dos padrões de qualidade estipulados pela Secretaria solicitante, e

ainda de acordo com as especificações constantes neste Edital e seus anexos;

b) assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes do fornecimento;

c) arcâr com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
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assumidas, sem qualquer ônus ao Município;

d) Apresentar documento fiscal especificando todo o produto fornecido, com indicação de preços
unitários etotal;

e) Permitir que representante da Secretaria solicitante acompanhe o fornecimento dos produtos,
sempre que solicitado;

f) Manter, em compatibilidade com o compromisso a ser assumido, durante a vigência do contrato
referente a este Pregão Eletrônico, todas as condições de habilitação e de qualificação do produto
exigido na licitação;

h) Comunicar a impossibilidade de atendimento da solicitação nos termos da Requisição de
Fornecimento própria, informando ainda as possibilidades de Íornecimento em condições
diferentes;

i) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do contratante, cujas
obrigações se obriga a atender prontamente.

j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

kl Cumprir e fazer cumprir (seus prepostos e/ou conveniados) as leis, regulamentos e posturas,

bem como quaisquer determinaçóes emanadas das autoridades competentes pertinentes à matéria
de objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de
qualquer transgressão de seus prepostos ou convenentes.

ll Fornecer e manter atualizado o endereço postal e eletrônico, bem como o n.e de telefone fixo,
celular e fax, para que a Secretaria Municipal de Admínistração e Planejamentomantenha os

contatos necessários;

m! Comunicar imediatamente a Secretaria Municipal de Administração e Planeiamentotodas as

alterações eventualmente ocorridas no ato constitutivo da empresa contratada.

nl Submeter à aprovação do CONTRATANTE toda e qualquer alteração ocorrida nas especificações,
em face de imposições técnicas ou de cunho administrativo e legal.

ol Apresentar documento fiscal especificando todo o produto fornecido, com indicação de preços

unitários e total;

p) RespeitaÍ as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do Contratante;

q) Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiÍos, decorrente de
culpa ou dolo, durante o fornecimento, não excluindo ou reduzindo esta Íesponsabilidade a

f iscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE.

r) Solicitar em tempo hábil, todas as informações de que necessitar para o cumprimento de suas

obrigaçôes contratuais;

24.2. DEVERES DO ÓRGÃO GESTOR

24.2.1. Na vigência da Ata de Registro de Preços, compromete-se o Órgão Gestor gerenciar o objeto
nos termos abaixo.

a) prestar inÍormações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela CONTRATADA;

b) notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas nos produtos

fornecidos;

c) atestara(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), após o aceite dos produtos fornecidos;

dl efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;

\se
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e) participar ativamente das sastemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade
dos produtos;

0 designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e fiscalização
dos fornecimentos-

gl proceder vistoria dos produtos, vetando a utilização daqueles que estejam em desacordo com os
padrões estipulados.

hl fornecer atestados de capacidade técnica, desde que cumpridas todas as cláusulas contratuaas;

i) encaminhar ao Departamento de Contabilidadefl-esouraria as Notas Fiscais da CONTRATADA

para posterior paSamento;

jl permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do Contratante para

tratar de assuntos pertinentes ao objeto contratado;

k) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o contrato;

l) proceder ao pagamento do contrato, na forma e nos prazos pactuados;

m) sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer
exigência sua;

nl registrar as ocorrências havidas com o preposto da CONTRATADA e solicitar as providências

necessárias.

25.1, Após registrados os preços a contratação será formaliza mediante ordem de fornecimento,
nos termos do artigo 62 da Lei ne 8.666/93.

25.2. A empresa fornecedora será convocada, formalmente, para assinar o lnstrumento Contratuâl
ou retirar da nota de empenho, devendo ser assinado por seu representante legal, consoante
estabelecido em seus atos constitutivos, observado para esse efeito, o prazo de 05 (cinco) dias úteis.

25.3. É facultado a CONTRATANTE, quando a convocada não comparecer no prazo estipulado no

subitem anterior, não apresentar situação regular no ato da assinatura do lnstrumento Contratual ou

na retirada da nota de empenho, ou ainda, recusar-se a assinar o mesmo iniustificadamente,
convocar as demais licitantes classificadas, se houver, na ordem de classificação, sem prejuízo da

aplicação das sanções previstas neste Edital.

25.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado
pêla CONTRATADA, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela

Secretaria Contratãnte.

25.5. Na assinatura do lnstrumento Contratual ou na retirada da nota de empenho e quando da

realização do pagamento, poderão ser exigidas a apresentação das certidões atualizadas e a

comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, e as quais deverão ser mantidas
pela licitante durante a vigência do lnstrumento Contratual.

26.1 Com fundâmento no artigo 7e da Lei ne 70.52O|2OOZ ficará impedido dê licitar e contratar
com a Administração Pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das demais cominações

legais, a Iicitante que:

25.1.1 Não assinar a ata, quando convocada no prazo de validade de sua proposta;

\oa,)
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26.1.2 Deixar de entregar documentação exigida no edital;

26.1.3 Apresentar documentaçãofalsai

26.1.4 Ensejar o retardamento da execução do ob.jeto deste Pregão;

26.1,5 Falhar ou fraudar na execução do contrato;

26.1.6 Não mantiver a proposta;

26.1.7 Comportar-se de modo inidôneo;

26,1.8 Fizer declaração falsa;

26.1.9 Cometer fraudefiscal.

26.2 Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar à Empresa

Proponente as seguintes penalidades, pelo atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do
contrato:

26.2.1 Advertência;

26.2.2 Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor dos itens faltantes, no caso de atraso na

entrega dos produtos;

26.2.3 Multa de 10%, aplicada sobre o valor da ata ou ordem de fornecimento, no caso de
recusa injustificada em retirar a Nota de Empenho ou Assinatura da ata;

25.2.4 Multa de 10%, aplicada sobre o valor da ata, no caso de inexecução total ou rescisão por

culpa da Empresa Proponente;

25.2.5 Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor da ata, por descumprimento de outras
obrigações previstas neste Edital e seus Anexos.

27.1 A Administração, observadas razóes de conveniência e oportunidade, devidamente
justificadas, poderá revogar a presente licitação, em Íace de razões de interesse público, por motivo
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justiÍicar tal conduta,
ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade, de ofício ou poÍ provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

27.2 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento

licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-Íé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do instrumento contratual ou documento equivalente.

28,1. A constatação, no curso da presente licitação, de condutas ou procedimêntos que impliquem
em atos, contrários ao alcance dos fins nela objetivados, ensejará a formulação de imediata
representação ao MINISTÉR|O PÚBLICO para que sejam adotadas as providências direcionadas à

apuração dos fatos e instauração do competente proc€dimento criminal, sem prejuÍzo da abertura
de processo administrativo para os fins estabelecidos no art.88, inciso ll, dâ Lei n" 8.666193.

29.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da

disputa entre as interessadas, desde que sejam atendidos o interesse da Administração, o princípio
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da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

29.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local, anteriormente estabelecidos, desde que não haja
comunicação do Pregoeiro em contrário.

29.3 A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.

29.4 Reserva-se a Pregoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informações
complementares.

29.5 No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou
indenização, poderá ser:

â) Adiada a data da abertura desta licitação;

b) Alterada as condições do presente Editâ|, com fixação de novo prazo para a sua realização.

29.6 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e

fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O

MUNICíPlO DE LARANJAL DO JARI poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para

recebimento das propostas ou para sua abertura.

29.7 É facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior:

a| Proceder consultas ou diligências que entender cabíveis, interpretando as normas em favor da

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contrâtação;

b) Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e

classificação do licitante, desde que sejâm irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o
ato não acarrete violação dos princípios básicos da licitação;

c) Convocar as licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento
de suas propostas.

29.8 O desatendimento de exigências Íormais não essenciais não importará no aíastamento do
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualiÍicação e a exata compreensão da sua
propostâ.

29.9 As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital e as informações adicionais, que se

fizerem necessárias à elaboração das Propostas, deverão ser apresentadas por e-mail ou por fax,

conforme informações constantes do preâmbulo deste Edital, ao Pregoeiro, com antecedência
mínima de 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão.

29.10 Os pedidos de esclarecimentos de que trata o subitem acima não constituirão,
nêcessâriamente, motivos para que se altere a data e o horário do Pregão.

29.11 As questões formuladas, bem como as respostas de interesse geral, serão divulgadas para

todos os que retiraram o Edital, resguardando-se o sigilo quanto à identificação da empresa

consulente.

29.12 As alterações do Edital que, inquestionavelmente, afetarem a formulação da proposta, serão

informadas para todas as licitantes que retiraram o Edital e divulgadas pela mesma forma que se

deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabêlecido. Do contrário, serão mantidos a

data e horário da sessão.

ff.
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29.13 As situações não-previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força
maior, serão resolvidas pelo Pre8oeiro ou pela autoridade competente, desde que pertinentes com o
objeto do Pregão e observadas a legislação em vigor.

29.14 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se á o dia do início e incluir-se-á o

do vencimento; só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL

DE LARANJAL DO JARI.

30.1. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Pregoeiro ou Autoridadê Competente,
observados os preceitos dê direito público e as disposiçôes de Lei n'8.666/93. de 21.06.93. Lei n."
10.520, de 77.06.2002, Decreto n." 3.555 de 08 de agosto de 2000 e suas alterações posteriores, e

Decreto n" 10.024, de 20.09.2019.

31.1. Para dirimir todas as questôes oriundas do presente contrato fica eleito o foro da cidade de
Laranjal do Jari-AP, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que o seja.

Laranjal do Jari/AP, 24 de.Junho de 2021.

ENIVALDO BALIEIRO MACHADO
PREGOEIRO
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PR€FEITURA MUNICIPÂI, DE TARA IÂI. DO IARI
SECRETÂRIA MUNICIPAI. OE ADMINISTRAçÃO E PLANEIAMENTO - SEMAP

Equipe de pÍegão

PREGÃO ELETRôNtCO SRp N" 028/2021- pMU

ANEXO I

ÂPROVO O ÍER}IO DE REFERÊNCIA NOS TERMOS
DA LEr 8666/93 E DEi{ÂIS LEGTSLAçóES.

Emi J _l_

luniel Lima Viana
Sêcretário Municipal de Administração e

Planêjamento

I DO OBJETO:

1.1 .O objeto deste termo é a aquisição de MATERIAL PERMANENTE (móveis, equipamentos,
eletrodomésticos e eletrônicos),conforme planilha em anexo a este Termo de Referência.

II JUSTIFICATIVA:

2.1.4 presente contrataÇão é resultante das necessidades de estruturar as secretarias da Administração
Geral da Prefeitura de Laran1al do Jari para a eÍiciência nas demandas específicas de cada secretaria.

III FINALIDADE PÚBLICA:

3.1.4 finalidade pública à que se destina a presente contratação consiste em promover condições mínimas
de trabalho nas dependências das secretarias desta Prefeitura, resultando na eficiência dos serviços
prestados à comunidade-

IV DA NOTA FISCAL:
4.íO Contratado deverá apresentar junto à Secretaria de Finanças no Departamento de Contabilidade,
Nota Fiscal da própria empresa, em 02 vias no mínimo, com as devidas descriminações dos materiais
adquiridos conforme previsto antecipadamente.

V DA FISCALIZACÃO E ACOMPANHAMENTO:
5.1 Ficará a cargo do Gestor desse contrato, designado nos termos do artigo 67 da Lei Federal no 8.666/93
e alterações, o acompanhamento e fiscalizaÇão da relação contratual.

VI - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
6.14 CONTRATADA obriga-se a dispor os itêns obedêcendo rigorosamente às especificações
discriminadas no Termo de Referência.
6.20 CONTRATADO obriga-se, ainda, a:
a) Ivlanter todas as condições de qualificação exigidas no Termo de Referência;
b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado.
c) A contratada e obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expênsas, no total ou em parte
se houver inconsistências ou incorreções resultantes da execução do contrato, conforme desrgnado nos
termos do artigo 69 da Lei Federal no 8.666/93.

VII RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
7.í A CONTRATANTE obriga-se:
a) A promover, por intermédio da Secretaria de Administração e Planejamento, o acompanhamento e a
fiscalização da execução do objeto contratado, sob os aspectos, quantitativo e qualitativo, anotando em

ti

TERMO DE REFERÊNCIA



1+

PREFEITURA MUNICI'AT DE LARANJAL OO JARI

SECRETARIÂ MUNICIPAL DE AOMIÍIISTRAçÃO E PLANEJAMENTO. SEMAP

Equipe de Pre€ão

registro próprio as possíveis inconsistências detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos
que, a seu critério, exijam algum tipo de intervenÇão.

VIII DO LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DOS ITENS:
8.14 entrega dos itens deverá ocorrer na Prefeitura de Laranjal do Jari, em horário de expediente normal
das 08h00'as 12h00'- 14h00' as í8h00', no endereço Avenida Tancredo Neves 2605 - Bairro Agreste.

IX CLASSIFICACÃO ORCAMENTÁRIA E DO VALOR ESTIMADO:
9.1. A aquisição deste objeto será custeada por recursos oriundos do Tesouro lt4unicipal

X DAS PENALIDADES:
í0.í Com fundamento no artigo 70 da Lei n" 1O.52O|2OO2 e no Decreto n.' 10.02412009, ficará impedida de
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF e
no cadastro de fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a lrcitante e a
adjudicatária que:
10.1,'l não rêtirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de
sua proposta;
10.1.2 deixar de entregar documentação exigida neste processo licitatório;
í 0.3 apresentar documentação falsa;
í0.í.4 ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
í 0.1.5 náo mantiver a proposta;
í 0.í.6 falhar ou fraudar na execução do contrato;
í 0.í.7 comportar-se de modo inidôneo;
í 0.í.8 fizer declaraÇão falsa;
í 0.í.9 cometer fraude fiscal.
í0.2 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n'.8.666/93, a ad.judicatária ficará sujeita, no caso de
atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da
obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às
seguintes penalidades:
10.3.í Multa de:

al 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso a prestação de serviÇo não
seja concluída, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo - quinto dia e a critério da
Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de
Íorma a configurar, nessa hipótese, inexecuÇão total da obrigação assumida, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avenÇai

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execuÇão do serviço, por
período superior ao previsto na alÍnea "a", ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

cl 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecuçáo total da obrigação
assumida.

Francisco Nascimento Magalhães
Diretor do Departamento de AdministraÇão - DEÁ/SEÍVAP

Decreto no 207 I 2O2O-G AB I P MLJ
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A\EXO I

Televisor 43" led, full Hd, conversor digital integrado, HDMI.
selo Procel A. Televisor LED tipo SMART TV com tela de 43

DE MÍDIA (Lote 01)
ITENí DESCRIÇÃO DOS ITENS UND. QUANT.

0l

Projetor Multimidia: Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD
de 3 chips, DLPTM, LVDS DLP de chip único Resoluçào:
SVGA (800 x 600), Maximum WUXGA (1,920 x 1,200) / 320
x 240 Método de projeção: Frontal ,'Traseira / Teto Contraste:
15.000:l a 20.000:l Voltagem: Bivolt Voltagem da Lâmpada:
UHO 203W - 200W Uhe (E-Torl) Nível dc Ruido: 29 a 34 dBA
Zoom: 1.2x. a 1.35 Tipo de lente: Foco manual / Zoom óptico:
índice de Projeçào / Throw Ratio 1,45 - 1.96; Distância de
Proj eção 0,88 - 10,44 metros; Tamanho da Imagem 22 350 / F
2.46-2.66, F=21.8-25.6 Concxões: VGA in (D-Sub I 5 pinos) x2
+integrado com video componente HDMI x2 Monitor out x I

Video Composto in ( RCA) x I Svideo in x I Audio in (Mini
Jack) x I Áudio out ( Mini Jack)X I Alto làlante 2W x I USB (

Tipo Mini B) x 1 RS232 (DB-gpinos) x I IR Reeiver xl
(Frontal) / HDMI x 1; Computador: VGA RGB (D-sub 15-
pinos) x l: S-Video: Muni DIN x 1;Video Composto: RCA (

amarefo) xl; USB Tipo 0l 2210512019 SEVSTM - 1291637 -
217 A x | (Memoria USB, WIFI);. UBS Tipo B x 1 ( USB
Display. Mouse, Controlc); Audio: RCA x 2 (
vermelho/branco)1 Controle: RS-232 x l. Lâmpadas: 4.500 /
6.000 i 10.000 I 20.000 horas Luminosidade: 2700 Ansi
Lumens (em cores). 27000 Ansi Lumens ( em branco) i 3200
Lumens Distância de Projeção: 0.tt8 - 10,44 metros (100'a 3m
de drstância) - 1,95 (zoom mínimo) a 2,15 (zoom máximo) - 25
cme3mt.

1.1

Tela de projeção retrátil DII l6:9 branco íosco.
Tela de Projeção. tecido po matte white com blackout total. com
área de prqeção l80cm x l80cm. supone para estojo. base

articulâda formando tripé cromado,haste de sustentação
cromada, rolo de tela em tubo de alumínio. bordas pretas c
bolsa para transpoúe e acondicionamento da tela.

UND l4

TI
ITENI D§SCRIÇÃO DOS ITENS IIND, QUANT.

0l

Televisor 55" led, full Hd. conversor digital integrado. HDMI,
selo Procel A. Televisor LED tipo SMART TV com tcla de 55

polcgadas. resolução 1920 x 1080 pixels (FULL HD). sistema
de som estéreo, potência mínima (som) de l6 Was. conexôes de

entrada: HDMI (no mínimo 2), USts (no minimo l), Lan RI-45
(l), Entrada RF (l), Conversor Digital intcgrado, Wi-Fi
Integrado. Alimentaçâo: bivolt ou ll0, base para utilização
sobre superficie; Controle remoto (pilhas inclusas); Cabo de

força; Cabo HDMI versão l.'{ com no mínimo 3 mts.: Manual
de instalação e utilização em português. tensão: I l0v ou bivolt

02

02 I,]ND 02

le das resol ào 1920 r 1080 ixels FULL HD slstcma

LIND.

02

UND,
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EquipÊ de pregão

Jq

de som estereo, potência mínima (som) de l6 Was. conexões de
entrada: HDMI (no mínimo 2). USB (no mínimo l), Lan RI-45
(l), Entrada RF (l), Conversor Digital integrado. Wi-Fi
lntegrado. Alimentação: bi-volt ou 110. base para utilizaçâo
sobre superficie: Contfole remoto (pilhas inclusas): Cabo de
força; Cabo HDMI versào 1.4 com no mínimo 3 mts.; Manual
de instalação e utilização em português. tcnsão: I l0v ou bivolt
Cafeteira elétrica. copo de vidro, 24 cf, timer. tensào: 1l0v ou
bivolt 06

04
Gril Rcdondo antiaderente, 1200w. 40 cm. tcnsào: 1l0v ou
bivolt UND l2

05
Fomo Micro-ondas 30 litros
tensão: I l0v ou bivolt

timer digital. selo Procel A
UND t2

06
Frigobar 47 litros, uma porta, compacto, selo Procel A. Tensão
I l0v ou bivolt

UND I

07
Bebedouro de coluna elétrico, com duas torneiras água natural e

gelada, selo Procel A. tensão: I l0v ou bivolt
T-IN D 20

08

Refrigerador FrostFree com congelador - Branco Bivolt
refrigerador duas portas frost free 310 litros (capacidade total)
caracteristicas: prateleiras de vidro lemperado cor branco
capacidadc. Tensão:l l0v ou bivolt

09

Fogào a gás 04 bocas com acendimento automático Branco
Fogão 4 bocas, cor branco, pés altos para facilitar a limpeza do
piso. tampa de vidro. grade para panelas em arame arredondado,
espaçamento igual entre os queimadores, grades e capas dos
queimadores removíveis para facilitar a limpeza, mesa do fogão
selada em aço inox , painel rrecânico, injetor de gás horizontal
e acendimento automático. Fomo com válvula de segurança,
prateleira deslizante, auto limpante, vidro duplo na porta e

iluminação central.

UND ll

CONDICIONADO (lote 03)

DE§CRIÇÀO DOS ITENS U)JD. QUANT.

OI

Ar condicionado split 9.000 btus. controle remoto. selo Procel
A. Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 9.000
btu,&. tensão:
220v ou bivolt, monofásico, po: split modelo: hi wall Uma
condensadora e uma evaporador, Serpentinas das unidades
condensadora e evaporadora em cobre, Controle remoto, com
pilhas.

L]ND l0

02

Ar condicionado split 12.000 btus, controle remoto, selo Procel

Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeraçâo: 12.000

[rtu,/h, tensão: 220v ou bivolt, monofásico, po: split modelo: hi
wall. Uma condensadora e uma evaporador. Serpentinas das

unidades condensadora e evaporadora em cobre, Controle
remoto, com pilhas.

03 UN T) 1.0

Ar condicionado split 18.000 btus, controle remoto, selo Procel

Aparelho ar condicionado, capacidade retrigeração: 18.000

btu,/h. tensâo: 220v ou bivolt, monofásico, po: split modelo: hi
wall. Uma condensadora e uma evaporador, Serpentinas das

unidades condensadora e evaporadora em cobre, Controle
remoto. com ilhas

03 TIND

L]ND. l3

ITENI

UND t6
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t30
fi

r55

MOVEIS (Lore 04)

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS UND. QUANT.

01
Estante de aço com 5 prateleiras cinza. Altura x largura x
profundidade: 162 cm x 82 cm x 25 cm

UND 28

02 Banco longarina de 3 lugares il
03 Banco de longarina de 5 lugares UND l0

0.+
Mesa med. 1,50x0,70x74cm, com 02 gavetas com chavc, chapa
25mm, pés de feno com calha passa cabos. cor bege.

UND It)

05

Mesa med. 2,20x1,40 em L, com 02 gavetas com chave, cor
Preto.
Mesa (A) lado direito medindo: t. 1.60x P 60x A 74
.Mesa(B) lado esquerdo medindo: L80xP60xA74
.Conexão leque (C) medindo: L 60 x P 60

UND l2

Mesa para Impressora A 0.76cm x L 0.60cm x P 0,40cm UNI)

07
Cadeira fixa com 04 pes. assentor'encosto com espuma injetada
revestida em tecido azul.

UN I)

0ii
Cadeira branca plástica material de estrutura polipropileno. peso

suportado | 54kg
UND

09
Poltrona giratória modelo presidcntc. assento/encosto com
espuma injetada revestida em tecido azul, braços fixos.

TIN I) 88

t0
Armário 02 portas med, 0.90x0.42x I,30cm. chapa 25mm cor
bege.

Armário arquivo de aço 04 gavetas com trilho (67 cm) -
I,36x0,47x0,67m.

UND .{0

tl Sofá de três lugarcs com assento retrátil c cncosto reclinável em
tecido suedc.

06

l3
Armário de cozinha compacta em Aço revestido.Cor: Branco
neve, 04 peças, Dimensões aproximadas do produto: 40 x 245
x 178 cm

0"+

t4
Armario de aço, 2 ponas ,mim (ax lx x p) 1980 x 900 x 400
mm cinza. c/ chave e maçaneta, 5 plateleira reguláveis.

0-l

EQT'IP ,{NIENTOS E,ACESSORIOS DE AUDIO f VIDEO (Lote 05)
ITE]TI DESCRIÇÂO DOS ITENS L'\D OUANT.

0t

Caixa acústica 1.000 Wans de potencra.
Potência: 1000 Watts RMS, Cor: preto. Microfone: 2 entradas.

Alto-falantes: 2 x de 8 polegadas, Equalizador: sim (6 canais),
Rádio FM: sim. Conexões: USB. SD. Bluetooth e entrada de

áudio, Tensão: ll0v ou bivolt

06

02

Microfonc de mão duplo sem tio frcquência Jl0l 584 608
MHz RECEPTOR BLX 88 saida 2x % (6.35 mm) de saída XRL
impedância 200 Alto nível de saida XLR Conector: -20,5
dBV em Carga l00k (Referência + / -33 kHz com um tom kHz)
l/4: -13 dBV cm l00k de carga.

0u

03

Câmera com 24.lMP. 3', Gravação em Full HD - EF-S 18-

55MM corn lente EF-S t8-55mm IS STM com a capacidade de

gravar vídeos em 4K, equipada com a tecnologia de foco Dual
Pixel AF e tela LCD com ângulo rariávcl para gravar videos
Tecnologia cnrbutida Wi-Fi (2). Bluctooth (4). Tela sensível ao

toque LCD angular de 3,0 polegadas. Videos em 4k e entrada
para microfonc externo. Dual pixel cmosaL Sensor cmos (aps-c)

de 24,1 mcgapixcls. Tipo de lcntc: closc

I.JN D 03

0-+
Tripé telescópico em alumínio. Pés em borracha e âjuste de

terreno. Cada uma dc suas pemas possucm 3 tgçQqlqrq4yg§
02

rx

UND.

06 l5

260

LINI), 45

lt

T-IND.

t-IN D,

UND.

I.,'ND,

UND,

TJND,
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Equipe d€ Pretão

através de travas laterais. que juntâm alcançam até 1,70m de
altura. Seus pés emborrachados aderem a qualquer tipo de
terreno, sào bem flexíveis. Cabeça de Tripé para ate 4kg possui
sapata de liberaçào rápida com parafuso padrão de I r'4" para uso
em Câmeras DSLR ou Compactas. Filnradoras Handycam ou
esportiva, supoÍe para smartphones e diversos outros
cquipamentos para foto e vídco. Feito dc aluminio. O nivel
bolha na base da cabeça auxilia no enquadramento e

alinhamento do típé, indicando inclinaçôes e desnível do chão.
Posicionado junto a cabeça fomece precisâo c controle. O tripé
para câmera também alcança altura minima de 60cm e inclui
bolsa para transporte, leve e prático ele pode ser levado para
qualquer lugar sem oferccer pcso significativo. Características:
Possui 3 seções de pemas ajustáveis Capacidade de carga de até

4Kg Pés emborrachados retÍáteis Pequeno.

Laranjal do Jari/AP. l4 de agosto de 2020

Francisco Nascimento MaBalhães
Diretor do Departamento de Administração - DEA/SEMAP

Decreto ne 20712020-GAB/PM U
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pREGÃo ELETRôNtco sRp N" 028/2021 - pMU

ANEXO II

MODETO DE PROPOSTA COMERCIAT

Razão Social:

CN PI:

Endereço:

Fone/Fax:

Nome do Representante Legal RG e CPF

Pregão Eletrônico ne 12027- Relistro de Preços

ITEM EsPEcrFrcaçÃo UNIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAT

_.1

VALOR TOTAL

í. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contado da data de abertura do
certame, caso não seja indicado, será considerada de 60 (sessenta) dias corridos.

2. Declaro que nos preços ora propostos e naqueles que por ventura vierem a ser ofertados, por meio de

lances, estão incluídos todo5 os custos que se fizerem indispensáveis ao perfeito fornecimento dos produtos, tais
como: impostos, taxas, transporte, acomodação, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que por ventura
venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

'v 3. Declaro que estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada

4. o prazo máximo para entrega dos produtos será de-dias, contados a partir da solicitação da

Contratante.

5. o valor da proposta é de RS nos termos acima

Cidade/UF, _ de de 2021.

UANTIDADE

(Carimbo e Assinatura do Representante le8al da Empresa)

tÍ
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PREGÃO ELETRôNrCO SRP N'028/202r - pMU

ANEXO

MINUTA DO CONTRATO N9 _-J2021-PMU

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE

CONSTRUÇÃO QUE ENTRE 5I CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE LARANIAL DO IARI, COMO

CONTRATANTE, E A EMPRESA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, coMo CoNTRATADA, NA
FORMA ABAIXO ESTABELECIDA.

Pelo presente instrumento e, nos melhores termos de direito, os no fim assinados, como outorgantes e

reciprocamente outorgados, de um lado, como CONTRATANTE o MUNICÍPlO DE LARANJAL DO JARI, Pessoa.lurídica

de Direito Público lnterno, CNPJ n.e 23.066.905/0001-60, situado na Avenida Tancredo Neves, ns 2.605, Bairro
Agreste, CEP 68.920'OOO, Laranjal do Jari-AP, neste ato representado pelo Senhor MÁRCIO CIAY DA COSTA SERRÃO,

Prefeito Municipal, portador da Cédula de ldentidade RG n-o 274636/SSP AP e inscrito no CPF 5ob o ne 620.367.852
04, de outro lado, como CONTRATADA, a empresa XXXXXXXXXXX., CNPI ns XXXXXXXXXX, com sede a

XXXXXXXXXXXXX, representada pelo {a), portador da RG/C.|. n'XXXXXXXX e CPF (MF) n'XXXXXXXXXX, residente e

domiciliado à XXXXXXXXXXXXXXXX, resolvem celebrar o presente Contrato, em face da Licitação n-" 011/2020-
SEMAP/PMU, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica - SRP, re8istrar os preços da empresa se8undo as

seguintes cláusulas e condições que se obrigam a respeitar e obedecer.
FUNDAMENTO LEGAL:

Constituição Federal;

Lei nc 4.320, de 17 de março de 1964;

Lei ns 8.566, de 21 de junho de 1993, e alterações posterioÍes;

lei ne 10.520, de 17 dejulho de 2002;

Decreto nq 10.024, de 20 de setembro de 2019;

cúUSULA PRIMEIRA . Do oBJETo:

1.1. o presente contrato tem por objeto de aquisição de MATERIAL PERMANENTE (móveis,
equrpamentos, eletrodomésticos e elêtrônicos), para atender as demandas das Secretarias da

Administração Geral da PreÍeitura de Laranjal do lari, conforme descrito no Anexo I do edital do Pregão

Eletrônico 028/2021-SE MAP/P M U.

cúUsUtA SEGUNDA . DA vIGÊNCIA:

2.1. O pÍesente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura.

cúusutA TERcETRA - DAs coNDrçóEs DE REc€BtMENTo Do oBJETo:

3.1. O recebimento do objeto deste intrumento compreenderá duas etapas distintas, a seguir discriminadas

3.1.1. RECEBIMENTO PROVISÓRIO - no prazo 05 dias pelo responsável do acompanhamento e fiscalização do

contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste

lnstrumento e na proposta que ocorrerá por ocasião da entrega dos produtos no local indicados no item 4.2

deste Contrato.

3.1.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO - Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 10 dias, contados

do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação

mediante termo circunstanciado.

CúUSULA qUARTAI DO PRAZO E DO TOCAL DE ENTREGA:

4.1. O prazo de êntrega do objeto deverá ser imediato, a partir do recebimento da Nota de Empenho pela

Contratada.

/e fu,
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4,2. O local da entrega deverá ser na Avenida Tancredo Neves 2605 , Agreste, Laranjal do Jari/Ap

CúUSUtA QUINTA: DAs coNDIçÕEs DE PAGAMENÍo:

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal eletrônica no
protocolo do CONTRATANTE, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratado.

5.2. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá em
10 (de2) dias úteis após a data de sua apresentação válida.

5.3. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da CONTRATADA, no Banco
indicado pela mesma.

5.4. A licitante vencedora indicará na nota fiscaufatura o nome do Banco e os números da agência e da conta-
corrente para efetivação do pa8amento.

5.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplênria, sem que isso gere direato a reajustamento de preços.

5.6. O pagamento se fará mediante a apresentação dos documentos de regularidade junto ao lnstituto Nacional de
Seguridade Social/INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço/FGTS, sem as quais o pagamento ficará retido.

5.7. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado que a taxa de atuali2ação Íinanceira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima
referida e ê correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a ãplicação da seguinte fórmulai

EM=lxNxVP
onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga; e

I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (Tx/100)

365
| = (6/100)

36s
I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CúUSUtA SEXTA . DA VAI.IDADE DO PRODUTO:

6.1. Todos os produtos fornecidos deverão estar dentro da data de validade dos períodos estipulados pelo Códi8o de

Defesa do Consumidor.

cúusurA sÉflMA - DA FrscAUzAçÃo Do coÍrrÍRATo:

7.1. A fiscalização da execução deste Contrato será exercida por agente do CONTRATANÍE, devidamente designado
para tanto, ao qual competirá velar pela perfeita execuçâo do fornecimento, em conformidade com o previsto no

Anexo ldo Edital do Pregão Eletrônico ns 028/2021, na proposta da CONTRATADA e neste instrumento.

7.2. A fiscalizaçâo será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsa bilida d e da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-

responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

7.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que se

fizerem necessárias ao objeto do presente contrato, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizãdo

deste Contrato.

7.4. É facultada a supressão além do limite estabelecido no item anterior, mediante acordo entre as partes.

cúUSUTA oITAVA . oBRIGAçôES DA CONTRATANTE

8.1 - Receber provisória e definitivamente o objeto, conforme especificações, prazos e condições estabelecidas no

Edital e seus anexos;

'"*&:.
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cúusuLA NoNA - osRlGAçÕEs DA CoNTRATADA

9.1 Realizar o fornecimento dos produtos, no prazo e condições definidos no Edital e Termo de Referência (Anexo l),
além das obrigações assumidas na proposta firmada pela contratada e dirigida a Contratante, que,

independ entemente de transcrição, faz parte integrante e complementar deste Contrato. no que não o contrarie;

9.2. Fornecer preço à vista com tributos, mão de obra, seguro e despesas de quaÍsquer natureza incidentes direta e

indiretamente sobre os serviços, deduzidos eventuais descontos;

9.3. lnformar o nome do responsável para representá la perante a Contratante. Qualquer alteração do responsável
pelo fornecimento dos produtos do presente objeto deverá ser comunicada por escrito e autorizada previamente
pelo responsável pela fiscalização;

9.4. Fornecer os produtos referentes ao objeto desta licitação dentro dos parámetÍos e rotinas estabelecidos com

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e leBislaçôes;

9.5. Aceitar a fiscalização e o acompanhamento do fornecimento pela Contratante, devendo comunicar
imediatamente, por intermédio do fiscal do contrato, toda e qualquer irregularidade, altêração ou dificuldade que

impossibilite a execução do contratoi

9.6. Realizar o fornecimento do presente objeto de forma meticulosa, sem interrupções, Sarantindo o peíeito
desempenho deste;

9.7. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumida5, todas as condiçôes

de habilitação e qualificação exigidas na licitaçãoi

9.8 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento do obieto

licitado, tais como: a) salários; b) seguros de acidentes; c)taxas, impostos e contribuições; d) indenizações; e) vales-

refeição; f)vales-transporte; e g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

9.9. Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de

sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou

ao acompanhamento pelo CONTRATANTE;

9.10. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente ao objeto licitado e outros ben5 de propnedade

do CONTRATANTE, quando estes tenham sido ocasionados por empregados credenciãdos para a entrega do objeto;

9.11. Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais. fiscais e comerciais resultantes da adjudicação;

9.12. Assumir, tambem, a responsa bilidad e por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando

do fornecimento do objeto, ainda que acontecido nas dependências do coNTRATANTE;

9.13. Não subcontratar ou transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, a execução do presente objeto, sem

prévio consentimento por escrito da Contratante, sob pena de incorrer nas penalidades nele previstas;

9.14. Assumir todos os gastos e despesas decorrentes, direta ou indiretamente, da execução e entrega do presente

,,..,,o*,o,ll'ifl l;uohIl]fiilt".iâHiü-Tiifl i,ro.sEMAp
Equipe de Pr€gão

8.2. Acompanhar e fiscalizar, através de servidor ou comissão especialmente designada, o cumprimento das

obrigações da CONTRATADA, sob os aspectos quantitativo e qualificativo, anotando em registro próprio as falhas

detectadas e comunicando à CONTRATADA quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte
desta;

8.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corri8ido;

8.4. Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor competente;

8.5. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhaÍ seus serviços dentro das normas
do contrato;

8.6. Efetuar o pagamento à empresa a ser contratada de acordo com o preço, os prazos e as condiçôes estipuladas
no edital e na licitação;

8.7. A Administração não responderá por quaisqueí compromissos assumidos pela CONTRATADA com teíceiros,
ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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objetoj

9.15. Responsabilizar-se ressarcindo todo e qualquer dano causado à Contratante ou a terceiro5, em decorrência de
ação ou omissão de seus empregados;

9.15. Guardar sigilo absoluto sobre as informaçôes que vier a ter conhecimento por força da contratação:

9.17. Apresentar, sempre que solicitado pelo gestor do contrato, no prazo máximo estipulado no pedido.
documentação reÍerente às condições exigidas no instrumento contratual;

9.18. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 72,73,78 e26, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei ne 8.078, de 1990);

9.19. Zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados;

9.20. Cumprir fielmente as obrigaçôes deste anstrumento.

cúUsUtA DÉcIMA - DA DoTAçÃo oRçAMENTÁRIA:

10.1- As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da seguinte dotação:

Orgão/UG 02000 Gabinete do Prefeito

Ação 04.122.00Q2: 1002 - Equipamento para o Gabinete do Prefeito

Elemento de despesa 4090.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e material permanente

Fonte 0010000

Orgão/UG

Ação 14.062.0006: 2006 - Manutênção da Procuradoria luridica

Elemento de despesa 4490,52.00.00: 0010000 - Equipamentos e material permanente

Fonte

06.182.0008: 2008 - Manutenção das atividades do Comando

Orgão/UG 0500 - Comando d Guarda Municipal

Elemento de despesa

0010000Fonte

Orgão/UG 07000 - Secretaria de Administração e Planejamento

Ação 04.L22.OO70t 1005 - Reestruturação da Secretaria de Administraçã
e Planejamento

Elemênto de despesa

0010000

Orgão/UG

Ação 04.123.0011: 1006 - Reestruturação da Secretaria de Finanças

Elemento de despesa 4490.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e material permanente

tx

03000- Procuradoria.luridica

0010000

Ação

4490.52.00.00: 0010000 - Equipamento e material permanente

4490.52.00.00 - Equipamentos e materiai permanente

Fonte

08000 - Secretaria de Finanças
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0010000

Orgão/UG 09210 - lnstituto Municipal de Agricultura e Abastecimento

Açao 20.605.0013: 2070 - Manutenção da Atividades do lmapa

Elemento de despesa 4490.52.00.000: 0010000 - Equipamento e mâterial permanente

Fonte 0010000

4490.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e Material Permanente

4490.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e Materiãl Permãnente

16000 - Secretaria de CulturaOrgãolUG

Ação 73.392.0022:2059 - Manutenção da sec. de Cultura

Elemento de despêsâ 4490.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte

Orgão/UG

27 .812.OO23:2057 - Manutenção da Sec. de Esporte e Lazer

Elemento de despesa

Fonte

4490.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e Material Permanent€

0010000

17000 - Secretaria de Desporto e Lazer

cúUsUtA DÉcIMA PRIMEIRA - DO VALOR

11.1 - A Contratante pagará à Contratada, o valor total de RS ....... ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) , relativo ao valor total do

item mencionado na cláusula primeira e confoÍme fixado na proposta da vencedora, já incluidas as taxas, títulos
incidentes e deduzido o desconto, se houver, concedido pela CONTRATADA.

Orgão/UG

Ação

Elemento de despesa

Fonte 0010000

Orgão/UG

Ação 15.451.0025: 2028 - Manutenção da SEINF

Elemento de despesa 4490.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e Material Permanente

0010000

Orgão/UG 15000 Secretaria de Transporte

Ação 26.t22.0030:2032 - Manutenção das ativadades da Secretaria de
Transportes

Elemento de despesa

Fonte 0010000

Fonte

Ação

10000 - Secretaria de Meio Ambiente e Turismo

18.542.0015: 2021- Manutenção da atividades da SEMMATUR

12000 - Secretaria de Obras e Serviços Publicos

Fonte

0010000
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CúUSUtA DÉOMA sEGUNDA - DÂs PENALIoADEs:

72.1. Ficaá impedida de licitar e contratar com a União, Estado e Municípios, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem
prejuízos das multas previstas neste lnstrumento e das demais cominaçóes referidas no Art. 87, lV da Lei ne

8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:
a) deixar de entregar a documentação exigidâ no Editâl;

b) no prazo determinado, não retirar a Nota de Empenho;

c) apresentar documento Íalso ou Íizer declaração falsa;

d) ense.iar o retardamento da execução do objeto deste Termo;

e) não mantiver a proposta, injustificadamente;

f) falhar ou fraudar na execução do contrato;
g)comportar-se de modo inidôneoj

h) cometer fraude fiscal.

12.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas nà Lei

Federel n9 8.666/93, conforme dimensionamento abaixo, garantido o exercício de prévia e ampla defesa:

a)- advertência;

b) - multa de 0,2% (zero vír8ula dois por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o
proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de
empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

c) - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do objeto
contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze)dias corridos, contado da comunicação oficial;

cLÁUsUI.A DÉcIMA TERcEIRA . DA REscIsÂo:

13.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos elencados nos ârtigos 77 e 78 da Lei no 8.666/93, e

nas formas previstas no art.79 da mesma Lei.

CúUSUTÂ OÉCIMA QUARTA - DO I.IVRE ACESSO

14.1 - A contratada fica obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa,
referentes âo objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãos de

controle interno e externo, conforme art. 43 da Portaria lntermin isterial ne 424, de 30 de dezembro de 2016.

cúUsUI.A DÉoMA qUINTA - Do FoRo E DA PUBI-ICAçÃOI

14.1 - As questões decorrentes da execução deste lnstrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Laranjal do )ati/AP, com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

14.2 - Será publicado o extrato do presente contrato no Oiário Oficiâl da União, conforme determina a Lei ne

8.666/93.

14.3 - Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de iSual teor e

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,

CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Laranjal do lari AP, 24 de junho de 2021

CONTRAÍANTE

CONÍRATADA
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PREGÃO ELETRÔNrCO SRp N' 028/2020 - pMU

ANEXO IV

MINUTA DA ATAOE REGISTRO DE PREçOSN."J2O2I

Aos_dias do mês de_, do ano de- o MUNICÍP|O DE LARANJAL DO JAR|, Pessoa Juridica de Direito
Público lnterno, inscrito no CNPI sob ne com
sede administrativa à n'- Centro, neste ato
representado pelo Prefeito Municipa tsf doravante denominado simplesmente de ÓRGÃO

GERENCIADOR, resolve Registrar os Preços visando futuras aquisições do objeto licitado através do PREGÃO

ETETRÔNICO N'J2O2O-SRP, em face da classiÍicação das propostas apresentadas pela(s) empresa(s) abaixo
qualificada(s), denominada(s) simplesmente de FORNECEDORÂ(S) que assumem o compromisso de fornecimento, nas
condições estabelecidas nas cláusulas a seguir:

1,1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de.......
item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de Prcgõo Eleüônico ne

integrante desta Ata, assim como a pÍoposta vencedora, independentemente de transcrição.

, especificado{s) no(s)
......../2O. , que é parte

2.1, O preço registrado, as especiÍicações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas
na(s) proposta(s) são ês que seguem:

Motco tJ n idade Quantidade Valor UnitárioItern EspeciÍicação

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

3.2. Não há órgãos e entidades públicas partrcipantes do re8istro de preços:

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da

administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador,

desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condiçóes e as regras estabelecidas na

Lei ne 8.666, de 1993 e no Decreto ne 7.892, de 2013.

4,2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, ob5ervadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigaçôes anteriormente
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3. As aquisaçõe5 ou contratações adicionais a que se reÍere este item não poderão exceder, por ór8ão ou entidade, a

cinquenta poÍ cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de

preços para o órgão gerenciador e órgãos parti€ipantes.

r-t

1, DO OBJETO

2, DOS PREçOS, ESPECIFICAçÕES E qUANTITAÍIVOS

Fornecedot (rozõo sociol, CNPJ/MF, endereço, contotos,
rcpresentante)

3. OO óRGÃO GERENCIADOR E PABÍICIPANIES

4. DA
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4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de
órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.6, Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até
noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação
da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão nãoparticipante.

5,1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

6.1. DA REVTSÃO DOS PREçOS REGTSTRADOS

6.1.1 Os preços registrados poderão ser revistos a qualquer tempo em decorrência da redução dos preços praticados
no mercado ou de fato que eleve os custos d05 itens registrados, obedecendo ao estabelecido no Decreto n" 7.892/13,
obedecendo ao seguinte:

a) Sempre que verificar que o preço registrado está acima do preço de mercado, o Órgão Gestor comunicará e
solicitará formalmente à Comissão Permanente de Licitação para que esta convoque o fornecedor para negociar o

preço registrado e adequá-lo ao preço corrente, procedendo a respectiva alteração na Ata, caso haja a

concordância da empresa. Frustrada a negociação, a empresa será liberada do compromisso assumido,

respeitados os contratos já firmados.

b) Não havendo êxito nas negociações com o pÍimeiro colocado, a Comissão Permanente de Licitação convocará os

demais licitantes classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociaçâo, ou revogar a

Ata de Registro de Preços ou parte dela.

c) A empresa poderá solicitar a Secretaria Gestora do Registro de Preços a revisão dos preços registrados, mediante

requerimento fundamentado, com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem
que o mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de

fatos supervenientes. A Ata de Registro de Preços sofrerá alteração caso acate o pedido ou, se indeferido, o licitante
poderá ser liberado do compromisso assumido.

6.1.2. Serão considerados preços de mercado, os preços que forem iguais ou inÍeriores à média daqueles apurados
pela Administração para os itens registrados.

6,1,3. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado,

mantendo-se, no mínimo, a diferença peÍaentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do

licitante e aquele vigente no mercado à época do registro.

6.1.4. As alterações dos preços registrados, oriundas da revisão dos mesmos, serão publicadas no Diário Oficial do

Município.

6.2. DO CANCELAMENTO DOS PREçOS REGISTRADOS

6.2.1. Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, garantida a prévia defesa, nos

termos do Decreto n" 1.A921731

4.5. Ao ór8ão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas própnas
contrataçõe5, informando as ocorrências ao óÍgão gerenciador.

§. DA VATIDAD€ DÁATÂ
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l- pela Administração quando:

a) o proponente que tenha seus preços re8istrados e/ou o contratado não cumprir as exigências contidas na legislação
pertinente e /ou descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) o proponente que tenha seus preços registrados, injustificadamente, deixe de firmar contrato, não retirar a nota de
empenho de despesa ou aceitar outro instrumento equivalente, decorrente do registro de preços;

c) o contratado der à rescisão administrativa do contrato decorrente do re8istro de preços, por qualquer dos motivos
elencados no Art.78 e seus incisos da Lei n.e 8665/93;

d) o proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contratado, injustificadamente, não aceite reduzir seus
preços registrados, na hipótese de este se tornar superior ao praticado no mercado;

e) os preços registrados se apresentarem superiores ãos praticados no mercado;

ll- pelo proponente que tenha seus preços registrados quando:

a) comprovar, mediante solicitação formal, que está impossibilitado de cumprir as exigências contrdas
procedimento que deu oÍigem ao regjstro de preços;

no

b) comprovar a ocorrência de fato superveniente, caso Íortuito ou força maior, que comprometa a execução
contratual.

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7,2. É da competência do órgão Berenciador a aplicação das penalidades decorrente5 do descumprimento do pactuado
nesta ata de registÍo de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser íespeito à5 contrataçôes dos
órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgâo participante a aplicação da penalidade.

7.3, O órgão participãnte deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer ciâs ocoÍrências previstas no art. 20 do
Decreto ne 7.89212OL3, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do
fornecedor.

8.1. As condiçôes gerais do fornecimento, taas como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da

Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condiçôes do ajuste, encontram-se definidos no
Termo de Referência, ANEXo AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (... ) vias de igual teor, que, depois de lida e

achada em ordem, vai assinada pelas parte5 e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

cidade/UF,_de_de 2020

-

Proponente
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